
                                                                                                            Ryjewo, dnia 22.11.2022r. 

 

Nr postępowania: DPS.AG.2610.10.2022 

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 004252399/1 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie  

ID – f9395926-7c5b-4d65-8c48-01861937b5b1 

 

Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych  

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. zwanej dalej PZP (bez negocjacji) „ Usługi pralnicze 

na potrzeby DPS” Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie” Nr postępowania: DPS.AG.2610.10.2022 

 

Działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych ( 

Dz. U.  poz. 2019 ze zm. ) zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia / uzupełnienia następujących 

dokumentów:  

1) Oświadczenie Wykonawcy,  w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy – załącznik nr 3 

2) Odpis lub odpis KRS w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy   

3) Wykaz usług – załącznik nr 4 

4) Oświadczenie o posiadanym sprzęcie – załącznik 7 

5) Zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia o których mowa w art. 118 ustawy Pzp – załącznik nr 5 

 

Uwaga: Wykonawca składa dokumenty/oświadczenia będące przedmiotem niniejszego wezwania aktualne na dzień ich złożenia. 

Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej o opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

Gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca: 

- jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument 

- jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie dokumentu rozumieć należy dokument elektroniczny 

będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z treścią i jej zrozumienie bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 

zasoby lub podwykonawcy w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub notariusz.   

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 29.11.2022r.  

 

Sporządził. Misiak Jarosław 
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